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1. Bakgrunn 
 

Barnehagen og skolen på Ormåsen har lenge vært under press hva plass og utnyttelsesgrad angår. 
Ormåsen Grendeutvalg ble invitert til å delta på befaring mandag 7. februar 2022. I forkant av 
befaringen hadde vi gjort noen undersøkelser, og basert på disse, har vi satt opp noen premisser og 
tall for å vise situasjonen på Ormåsen. Forrige revisjon av dokumentets tredje kapittel ble utlevert til 
de oppmøtte.  

I etterkant av befaringen har vi gjort videre undersøkelser. Dette dokumentet beskriver de funn og 
vurderinger som er gjort. 

Noen forbehold må tas. Dokumentet er basert på den informasjonen vi har tilgjengelig, og den 
kunnskap vi besitter. Målinger er foretatt med privat lasermåler. Avvik kan forekomme, men er i 
sammenhengen ikke signifikante. Skjønn er benyttet i noen tilfeller, men er forsøkt utvist på en 
balansert måte. For fremstillingens og konklusjonenes del er effekten av skjønn likevel ikke å regne 
som signifikant.  

 
2. Oppsummering - for den utålmodige 
 

 Barnehagebehovet på Ormåsen er drøyt 50% høyere enn den lokale dekningen (side 11).  
 En utvidelse med NFO-bygget slik det disponeres i dag vil knapt dekke det lokale behovet 

som finnes i dag (side 14).  
 Ormåsen har en vesentlig annen aldersfordeling enn kommunen under ett (side 14).  
 Vi ser ingen åpenbar grunn til å tro at dette vil endre seg de neste 5-10 årene (side 16).  
 Anslått vekst hensyntar ikke lokale tall for Ormåsen hva angår prosentvis fordeling av 

aldersgrupper. Vår erfaring er at dette er videreført fra tidligere prognoser også (side 17) 
 Veksten på Ormåsen har de siste tre årene utgjort 430 mennesker, en økning på drøyt 30% 

(side 14 og 16). 
 Fremtidig vekst anslås å bli prosentvis omtrent like høy (side 10). 
 Andel barn i barnehagealder utgjør av disse 7,3% – 8,3%. I prognosene legges til grunn 5,6% 

(side 11). 
 Andel barn i skolealder utgjør 12,9 % - 13,7%. I prognosene legges til grunn 8,3% (side 14 og 

16) 
 Av sistnevnte legger kommunen et andelstall på 4,7% til grunn i utdelt informasjon (side 16). 
 Tall for de siste 5 år tilsier at skolen vil få rundt 100 nye elever når B4 og B5 er ferdig (side 16. 
 Vi ser derfor ikke grunnlag for anta at behovet for utvidelse av skolen vil være midlertidig de 

neste 10-12 årene, eller lengre frem i tid for den saks skyld. 
 Klasserommenes størrelse og areal kan påvirke hvilke tiltak som må tas til vurdering gitt 

veksten i elevtall pr trinn 
 Med samme tallgrunnlag vil barn i barnehagealder øke fra dagens 155 til 218 (side 13).  
 Gitt den aldersfordeling som foreligger nå, og eksisterende tilgjengelig areal, utgjør dette et 

fremtidig udekket lokalt arealbehov på 272m2 (side 14) 
 Beregningene vi her presenterer stopper ved B4 og B5. Neste steg er ikke ivaretatt, og må 

også vurderes i den langsiktige planleggingen. Det er ingen grunn til å tro at utbygging på 
Ormåsen vil stanse etter B4 og B5. 

 Vi tar forbehold om at det er faktorer vi ikke kjenner, men setter spørsmålstegn ved 
gjentagende «underbudsjettering» i prognosene som legges frem. 
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3. Barnehagene 
 

Informasjon fra denne siden ble delt ut under befaringen 7. februar 2022. 

3.1. Areal 

Antall kvadratmeter som oppgis som benyttbar fra kommunens side stemmer ikke. Faktisk areal i 
hyttene alene kan være ned mot 80% av oppgitt areal. 

Den gamle hytta har ca 31m2 tilgjengelig. Denne benyttes av 25 barn, 1,24m2 pr barn (norm: 3,0m2). 

Den nye hytta har, med godvilje, 57m2 tilgjengelig. Denne rommer i dag 26 barn. 2,19m2 pr barn. 

Arealene i flerbrukshuset kan være feilberegnet på samme måte. Noe av problemet er at arealene er 
beregnet ut fra mål på yttervegg. Samtidig har man ikke hensyntatt faste installasjoner. I små rom 
har dette store utslag. Kommunen sier i egne vedtekter at barnehagenormen som utgangspunkt skal 
følges. Det skjer ikke nødvendigvis her, i praksis.  

Vi har etter befaringen kontrollmålt arealene i flerbrukshuset, og disse viste seg å stemme med 
uvesentlig differanse. 

Vi mener det er åpenbart at arealene må måles på nytt for å kunne ta kvalifiserte avgjørelser i 
saken. 

 

3.2. Utvidelse 

Dagens situasjon viser at det står mellom 40-50 barn på venteliste for barnehageplass på Ormåsen.  

Ved å gjennomføre forslaget om å ta i bruk NFO-bygget, vil barnehagens samlede areal på tvers av 
avdelinger, bygninger og lokasjoner fortsatt være utenfor hva barnehagenormen tillater, gitt at 
aldersfordelingen på ventelisten er identisk med den gruppen som har plass. Forslaget vil altså ikke 
en gang løse dagens lokale behov på en god nok måte. 

Siden befaringen gjøres med utgangspunkt i regulering av B4/B5, gjør vi det klart at gjeldende 
situasjon IKKE vil være tilstrekkelig løsning for Ormåsen i det utbygging eventuelt begynner. 

En videreføring av situasjonen hvor et større antall barn på Ormåsen ikke får barnehageplass i sitt 
lokalmiljø vil også i fremtiden dele barna i to grupper: De privilegerte som får etablert sin sosiale 
kapital fra første år, og de andre. Dette skaper merutfordringer for inkluderings- og 
integreringsarbeidet som skal gjennomføres, også i fremtiden. 

 
Vår oppfordring er derfor å gå gjennom saken nøye for å avdekke de faktiske forhold før 
endelige avgjørelser tas!  
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4. Verdigrunnlag 
 

Ormåsen Grendeutvalg har i denne saken kun én agenda, og det er å sikre at barna på Ormåsen får et 
så godt oppvekstgrunnlag som mulig, helt fra barnehagealder. 

I våre samtaler og dialoger med kommunen ser vi at kommunens målsetninger er tydelig mer 
fokusert på å tilfredsstille minstekrav satt av myndighetene. Kommunens ryggdekning for sentrale 
krav om «full barnehagedekning» for kommunen under ett sikrer ikke at man dekker de lokale 
behovene for Ormåsen. Arealdekning på tvers av avdelingene hensyntar heller ikke barnas faktiske 
plassering og tilhørighet.  

Et konkret resultat av dette er de lange ventelistene i barnehagene på Ormåsen. Det er pr nå oppgitt 
et antall på ca 50 barn tilhørende Ormåsen som enten ikke har barnehageplass, ikke har 
barnehageplass lokalt, eller på bakgrunn av dette må benytte barnehageplass i andre kommuner. Vi 
mener dette skaper et A- og et B-lag allerede fra livets begynnelse. De barna som kan etablere sin 
sosiale kapital i nærmiljøet fra første dag i den lokale barnehagen stiller sterkere sosialt senere i 
oppveksten enn de barna som ikke har sine naturlige omgangsvenner i nabolaget. Ventelistene gjør 
det usikkert om de noen gang vil få muligheten til å etablere like sterke relasjoner som de 
«privilegerte» på «A-laget».  

At Øvre Eiker kommune har fått på plass «full barnehagedekning» etter de sentrale forskriftene er 
selvsagt bra for kommunen som helhet, men for barna på Ormåsen er det lite relevant slik 
situasjonen er og har vært i en årrekke. 
 
Vi gjør det derfor klart at vi prioriterer lokal barnehagedekning på Ormåsen for Ormåsens barn. 

 

5. Grunnlagstall 
 

Når det gjelder prognoser og verdien av disse, så har vi ved flere anledninger over flere år blitt 
forelagt prognoser for befolkningsvekst, samt behov for barnehage- og skoleplasser. Vi har uten 
unntak påpekt at prognosene har fremstått som lite troverdige. På et tidspunkt mellom 2016-2019 
fikk vi fremlagt prognoser som viste at Ormåsen skole skulle ha et toppår omtrentlig nå, med 211 
elever, før elevtallet så skulle synke. Det samme mønsteret ser vi i de oppdaterte prognosene, men 
utgangspunktet er som tidligere virkelighetsjustert med nå-verdier.  

Utsnitt fra tidligere prognosepresentasjon 



  
 

5 
 

 

Utsnitt 1 fra «Notat vedrørende Ormåsen, barnehagebehov og elevtallsutviklingen» 

Vi har ingen tro på at tilflytting til Ormåsen vil føre til reduksjon i antall elever eller barnehagebarn, 
snarere tvert imot. Vår påstand er derfor at prognosene ikke kan benyttes slavisk. De må tillegges en 
vesentlig grad av skjønn på bakgrunn av den raske veksten vi har, og ikke gjemmes bort i en fotnote 
som sier at «et noe større antall kan forventes». 

 

Utsnitt 2 fra «Notat vedrørende Ormåsen, barnehagebehov og elevtallsutviklingen» 

Gjennom informasjon vi får bra både kommunen og barnehagen ser vi at det er 155 barn i 
barnehagealder på Ormåsen. Vi legger til grunn at disse skal i barnehage, og gjør ingen videre 
spekulasjoner rundt dette antallet. Eventuelle variasjoner vil utgjøre nyanser, men ikke være 
avgjørende for saken. 

Det fremkommer videre at de kommunale barnehagebyggene på Ormåsen i dag huser 85 barn. 
Tallene for aldersgruppering som vi har fått fra kommunen samsvarer ikke med de tallene vi har fått 
fra barnehagen, men det kan skyldes at det fortsatt huses 3-åringer i det som ansees som 
«småbarnsavdelingene» i flerbrukshuset. Vi tar derfor utgangspunkt i kommunens egne tall for 
aldersfordeling, på tross av at dette kan medføre en ny segregering hvor 3-åringer som skulle hatt 
plass sammen med vennene sine fortsatt må være blant de aller minste. 

 

5.1. Avdelingene 

 

Ormåsen barnehage er delt inn i 4 avdelinger, hvorav to av dem, småbarnsavdelingene «Bjørnehiet» 
og «Harestua», er under samme tak i flerbruksbygget. De to andre avdelingene er «Gammel hytte» 
og «Ny hytte». Her har barn fra 3 år og oppover primært sine plasser. 

Vi som har og har hatt barn i barnehagen på Ormåsen kjenner til at barna identifiserer seg med sin 
avdeling. De vet tidlig hvilken gruppe de tilhører, enten det er Bjørnehiet, Harestua, ny eller gammel 



  
 

6 
 

hytte. Dette sier oss at barna har en opplevd tilhørighet ved «sin» avdeling. Vi kommer tilbake til 
dette med tilhørighet senere. 

 

5.2. Arealbehov 

 

Kommunens vedtekter for kommunale barnehager §9 sier at fastsatt norm for areal er 5,2m2 for barn 
under 3 år, og 4m2 for barn over 3 år.  

Natur- og fritidsbarnehager har arealnorm på 3m2 for barn over 3 år. Det sies i flere sammenhenger 
at normen for de minste er 5,3m2, vi velger å legge tallene fra kommunens egne vedtekter (5,2m2) til 
grunn for videre beregninger. 

 

Utsnitt fra «Vedtekter for kommunale barnehager», https://ovre-eiker.kommune.no/skole-
barnehage/barnehage/Sider/Vedtekter-barnehage.aspx 

Antall barn totalt i avdelingene er 85. 51 av disse har tilhørighet i hyttene, 34 i flerbruksbygget.  

Det er pr 15.12.21 oppgitt 23 barn under 3 år, og 62 barn over 3 år. Tallene er hentet fra notatet vi 
fikk tilsendt 25. januar 2022, som refererer til årsmeldingen. 

Vi tar utgangspunkt i at alle barn under 3 år oppholder seg i flerbruksbygget. Gitt normen krever 
disse 23*5,2=119,6m2. 

For barna som er 3 år eller eldre kreves 62*3=186m2. 

I sum kreves 305,6m2 under disse forutsetningene.  

Her ser vi at 11 barn over 3 år (11 av 62, 51 tilhører hyttene) har tilhørighet i flerbruksbygget. 
Hvorvidt man skal definere barnehagehverdagen for barn i avdelingene i flerbruksbygget som 
likeverdig med opplevelsen i hyttene hva angår nivå av «natur- og friluftsbarnehage» er en vurdering 
for seg selv. Vi velger her å regne arealkravet for disse 11 som 3 m2, tilsvarende det hyttene har. 

 

5.3. Arealmålinger 

 

Kommunen har oversendt tegninger over bygningsmassen, påført arealtall. Vi har også fått tilgang på 
det arealgrunnlaget kommunen legger til grunn for sin påstand om at normen følges. 

Det oppgis at med dagens bruk finnes 323,1m2 netto leke- og oppholdsareal i barnehageanlegget 
som helhet.  

Det som fremkommer, er at det for hyttene er benyttet BTA, altså brutto mål på yttervegg, for å 
beregne netto leke- og oppholdsareal. Her er en logisk brist, da yttervegger naturlig nok ikke er 
anvendelig som verken leke- eller oppholdsplass. Brutto og netto er ikke samme sak. 
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For hyttene, som har relativt små rom, får dette store konsekvenser for det beregnede arealet. 
Videre har hyttene også inventar som ildsteder og kjøkkeninnredning som man på generelt grunnlag 
ikke anser som hensiktsmessige leke- eller oppholdsplasser for små barn. Deler av dette er tatt ut i 
kommunens tall. Vi har derfor trukket ut resterende av disse arealene fra våre målinger. I sum utgjør 
disse rundt 10m2 for hele anlegget, med både våre og kommunens tall til grunn. 

 

5.3.1. Gammel hytte 

 

Kommunens egne tall for gammel hytte beskriver to rom på hhv 27 og 13m2, godkjent med til 
sammen 40m2. Det anvendelige/innvendige arealet i disse to rommene er hhv ca 21 og ca 10m2, til 
sammen 31m2. I denne hytta har 25 barn sin tilhørighet og sitt oppholdssted, noe som effektivt 
utgjør 1,24m2 pr barn. 

Av tegningen nedenfor ser man at mål på innervegg mangler, samt at ildsted og veggmontert 
inventar ikke er tegnet inn. Legger man ytterveggsmålene til grunn, kan man regne seg frem til 
kommunens grunnlagstall. 

 

Tegning, gammel hytte. BTA, ytterveggsmål, er benyttet for å beregne anvendelig areal 

 

  



  
 

8 
 

5.3.2. Ny hytte 

 

Kommunens egne tall for ny hytte beskriver 3 rom på hhv 35, 19 og 13m2, godkjent med til sammen 
67 m2. Tilsvarende som for gammel hytte, er anvendelig nettoareal noe mindre, hhv 30, 16 og 11m2, 
til sammen ca 57m2. I denne hytta har 26 barn sin tilhørighet og sitt oppholdssted, noe som effektivt 
utgjør 2,19m2 pr barn. 

 

Tegning, ny hytte. BTA, ytterveggsmål, er også her benyttet for å beregne anvendelig areal 

 

Hyttene under ett har altså ca 20 m2 mindre areal enn det kommunen legger til grunn for sine 
beregninger. Vi stiller spørsmål om det er derfor man ikke ønsker nye oppmålinger, og om 
godkjenningene med det ville stått i fare. 

Hyttene huser uansett 51 barn. Disse barna skulle hatt 153 m2 til disposisjon, men disponerer i 
praksis bare 88 m2. Hvis man snur perspektiv huser avdelingene ny og gammel hytte hhv 6 og 14 barn 
for mye, en overbooking på totalt 20 barn. 
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5.3.3. Flerbrukshuset 

 

Vi tar utgangspunkt i at alle 23 barn under 3 år oppholder seg i småbarnsavdelingene, sammen med 
de 11 barna over 3 år som ikke har plass i hyttene. I dette bygget er det forholdsvis romslig. Barna 
krever 152,6m2, men avdelingene disponerer etter kommunens egne tall 216,1m2. Våre 
kontrollmålinger ender på 218,2m2. Differansen er liten, men tillegges i fremstillingen til gunst for 
kommunen. 

34 barn oppholder seg her, noe som utgjør 6,4m2 pr barn. Litt finregning viser at om tar tar bort 
arealet som kreves for å dekke normen for de minste, står 3-åringene i flerbrukshuset igjen med 
98,6m2 fordelt på 11 barn, rett i underkant av 9m2 pr barn. Alternativt, om 3-åringene får sine 33m2, 
så har de minste 8,1 m2 pr barn. 

Ettersom våre arealmålinger utført i flerbrukshuset samsvarer med tegninger og areal fra 
kommunen, anser vi tallene herfra som akseptable. 

 

5.4. Avregning mot norm 

 

Vi har så langt vist at arealet i hyttene er på 88m2, og flerbrukshuset er 218,2m2. Totalt utgjør dette 
306,2m2. . Legger man sentral norm på 5,3m2 til grunn, er fortsatt differansen uten betydning. 

Vi har også vist at normen fra vedtektene krever 305,6m2 for å ansees som oppfylt for de ca 60% av 
Ormåsens barn i barnehagealder («A-laget») som har lokal barnehageplass 

Innledningsvis ble kommunens ryggdekning for sentrale forskrifter omtalt. Det som fremkommer her 
er at her har man fått godkjent arealer som ikke kan regnes inn under definisjonen «leke- og 
oppholdsareal».  

Gitt at man slavisk følger myndighetenes standard hvor det tillates samregning av så vidt forskjellige 
avdelinger, kan man si at man har ryggen fri i henhold til arealkravene i normen. Barna, derimot, 
opplever ikke arealet som fordelt på en slik måte. De har sin base og sin tilhørighet enten pr avdeling, 
pr lokasjon, eller pr aldersgruppering. Det er ingen naturlig sammenblanding på tvers av lokasjonene 
heller, da de eldste barna gjerne oppholder seg sammen med de andre på samme alder. De er 
«ferdige» med småbarnsavdelingene, og ser seg ikke tilbake. Men - noen av 3-åringene holdes/har 
blitt holdt tilbake i småbarnsavdelingene mens deres venner får flytte til hyttene. 

Et naturlig spørsmål å stille her må være om normgivers hensikt var å plassere barn i en setting hvor 
deres opplevde og faktiske base gir dem et nettoareal helt ned til 1,24m2 pr barn. Dernest om 
avlastingsarealene er tilstrekkelig for å kunne si at man oppfyller normens mål. Til slutt om det er 
sosialt hensiktsmessig å splitte barn på samme alderstrinn fordi det mangler plass i hyttene. 

De 85 barna som omtales her er altså det vi anser som det politisk vedtatte «A-laget», og utgjør de 
privilegerte barna som får muligheten til å opparbeide sin sosiale kompetanse fra første 
barnehagedag.  
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6. Ventelister og fremtidig behov 
 

Ventelistene viser i dag at rundt 50 Ormåsen-barn står uten lokal barnehageplass på Ormåsen. Disse 
utgjør nå det politisk vedtatte «B-laget», de resterende 40% av barn i barnehagealder, som er 
henvist/bortvist til barnehager andre steder i – og i verste fall utenfor - kommunen. 

Pr 1.1.22 oppgir kommunen at det er behov for 155 barnehageplasser på Ormåsen. I følge anslagene, 
som vi tidligere har kommentert presisjonen på, vil det i løpet av relativt kort tid være behov for 11 
plasser til. Grunnlaget for de 11 er gitt av 18 ledige boenheter og 25 boenheter under bygging. 
Anslaget er basert på grunnlagstall for kommunen som helhet, noe vi mener er nok et eksempel på 
hvordan man kan regne seg bort fra virkeligheten. Vi underbygger: 

Ormåsen er i en særstilling hva vekst angår. I løpet av tre år har befolkningstallet på Ormåsen vokst 
med 430 mennesker. Det er forventet nesten 200 til på de 43 boenhetene som enten er ledige eller 
under bygging. Med utgangspunkt i befolkningsrapport fra januar 2019 og tilsvarende fra 2022 har vi 
økt fra 1425 til 1855 innbyggere. Det utgjør over 30% på 3 år.  

  

Utsnitt av befolkningsrapporter pr 10.01.2019 og 18.01.2022  

 

Anslagene sier at det skal være 3,5 innbyggere pr boenhet. I 2022 er tallet 3,6, opp fra 3,51 i 2021. 
Dette anslaget viser seg å stemme ganske godt for Ormåsen.  

 

Utsnitt 3 fra «Notat vedrørende Ormåsen, barnehagebehov og elevtallsutviklingen» 
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Men: 

Hvis man legger kategorien småbarn (0-5 år) til grunn, utgjorde disse pr januar 7,3% i 2019, 7,5% i 
2020, 7,7% i 2021, og endelig 8,3% i 2022. Like fullt opereres det med gjennomsnittstall for hele Øvre 
Eiker, og prognoseverdier på 5,6%.  

Tabellen nedenfor viser antall barn 0-5 år de siste 4 årene: 

 

Beregning med grunnlagstall fra befolkningsrapportene 

 

Denne tabellen viser beregnet økning i tiden fremover. Legg merke til differansen mellom 
prognoseverdiene og tallene basert på befolkingsrapportene. Kommunens anslag til venstre, våre til 
høyre: 

 

Beregninger med grunnlagstall fra to foregående utsnitt 

 

Dersom vi skulle fulgt kommunens prognosegrunnlag, måtte vi kvittet oss med 51 barn i denne 
aldersgruppen. Det bor nå 50 flere barn i denne alderen enn for 3 år siden.  

Som en kuriositet  - benytter man kommunens anslag på 5,6%, så viser det at vi i 2022 skulle hatt det 
samme antall barn som befolkningsrapporten (fasiten) for 2019 viser: 
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Utsnitt av befolkningsrapport pr 10.01.2019 

 

Utsnitt av befolkningsrapport pr 18.01.2022 

 

Vi finner dette noe uryddig. Man planlegger med tall man vet eller burde vite er for lave. De har vært 
for lave over mange år, og man planlegger altså videre med de samme feil. 
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Med de oppgitte tallene for boenheter, ledige og under bygging, tallene for forventet 
befolkningsøkning ved disse boligene, og den faktiske småbarnsandelen vi ser på Ormåsen, vil 
antallet barn i barnehagealder kunne stige med ytterligere 4 barn utover de 11 som er anslått i 
notatet.  

Med dette vil det lokale behovet for barnehageplasser øke til 170 (anslått 166) i det B6/B7 er 
ferdigstilt, og før en eneste spade er satt i jorda på B4 og B5. 

Veksten som B4 og B5 vil medføre, tilfører med vårt tallgrunnlag 48 nye barn (mot anslått 32) i 
barnehagealder, totalt 218 (anslått 200) barnehagebarn. Vi gjentar her at Ormåsen pr i dag har 
plasser til 85 barn i kommunal barnehage, og 8 barn i familiebarnehagegruppene, gitt at man skal 
følge kommunens vedtekter om å følge gjeldende barnehagenorm. 

«B-laget» vokser. 

 

7. NFO-bygget 
 

Det har i den senere tid kommet forslag om å ta i bruk NFO-bygget som barnehage.  

Vi har gjennomgått tegningene, og utført egne målinger. Angitt areal stemmer noenlunde med 
oppmålt areal, og en eventuell differanse vil være uten vesentlig betydning. 

Grunnlagstallene for bygget, slik det fremstår i dag, viser at formålstjenlig areal i de tre 
bruksrommene er på totalt 152 m2. Dette vil med dagens gjennomsnittstall på tvers av 
aldersgruppene, 3,6 m2, utgjøre 42 plasser. Alternativt 29 plasser med småbarn <3år, eller 50 plasser 
for barn >3år. Dersom man benytter flerbrukshuset og NFO til småbarn, vil dette gi totalt 71 plasser. 

Tar man med gangareal og fingarderobe i beregningen, kan man komme bedre ut. Arealet vil da være 
inntil 53,5m2 større, totalt 205,5m2. Man kan dermed huse 57 barn etter gjennomsnitt, 39 småbarn 
eller 68 barn >3 år. Flerbrukshuset og NFO vil til sammen gi rom for 81 plasser for småbarn. Med 
disse tallene er det utelukkende grovgarderobe igjen på NFO, og dette arealet er muligens noe snaut 
for et så høyt antall barn. Videre er det ikke her satt av areal til separate inngangsparti eller annen 
adskillelse mellom avdelinger. Det er å anta at mye av dette arealet vil måtte benyttes til andre 
formål enn leke- og oppholdsareal, og at svaret vil være i nærheten av dagens anvendelige areal. 

Ca 40 plasser på toppen av dagens ca 85 utgjør en total på ca 125 plasser. 

Her finner vi det betimelig å minne om «B-laget» igjen. Arealene som er tilgjengelig i dagens NFO-
bygg vil, dersom gangareal og fingarderobe godkjennes som leke- og oppholdsrom kunne være - med 
knappest mulig margin - det som skal til for å dekke Ormåsens nåværende behov for lokale 
barnehageplasser. Igjen, gitt at kommunen følger egen vedtekt om å følge arealnormen.  

Her må det like fullt finregnes og utøves noe kreativitet for å utvinne de siste kvadratmeterne. For 
regnestykkets skyld gjør vi derfor en øvelse, og legger de høyeste arealtallene til grunn: 

Totalt areal for hele anlegget vil være 511m2, fordelt på gjennomsnittsareal pr barn på 3,58m2 gir 
dette 142 plasser. Med 8 plasser i familiebarnehage, mangler 5 plasser med dagens behov, og 20 
plasser når B6/B7 er ferdig innflyttet. 

Allerede her kan man konkludere med at innflyttere på B4 og B5 ikke vil få en eneste 
barnehageplass på Ormåsen med dagens bygningsmasse – uansett løsning! 
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8. Utbygging 
 

B4 og B5 beregnes å huse 578 mennesker, basert på anslaget om 3,5 innbyggere pr boenhet. Dette 
utgjør som tidligere nevnt 48 nye barn, gitt at andelen barn i barnehagealder er den samme som i 
2022.  

Dagens aldersfordeling er 23/62, eller 27%/73% under/over 3 år. Det vil gi 13 nye småbarn, og 35 
barn over 3 år. 

Når de nye feltene står ferdige, og aktuelle/nevnte tall ligger til grunn, vil barnehagebehovet på 
Ormåsen utgjøre totalt 218 barn, hvorav 59 småbarn og 159 barn over 3 år. Småbarna vil etter 
normen kreve 306,8m2, mens de over 3 år vil kreve 477 m2, totalt 783,8 m2 for alle barna under ett.  

Dagens NFO vil sammen med flerbrukshuset utgjøre 370 m2, og denne konstellasjonen vil gi kapasitet 
for 71 barn, og hvis satt av til en av aldersgruppene ha enten en overkapasitet på 12 barn under 3 år, 
eller plass til 21 barn over 3 år. 

Dagens hytter, hvor brorparten av barna over 3 år har sin tilhørighet, utgjør som tidligere vist 88m2. 
Disse barna mangler i dag 60m2 for å oppfylle normen, gitt deres opplevde tilhørighet, og praktisk 
bruk. Her er det noen tall som er sammenfallende, disse 60m2 vil finnes i NFO-bygget eller 
flerbrukshuset, gitt at resterende areal i disse byggene benyttes av de minste.  

Arealbehovet for Ormåsen med B4 og B5 vil utgjøre ytterligere 272m2. Dette må ordnes for å dekke 
fremtidig lokalt barnehagebehov når B4 og B5 er ferdig innflyttet. Det utgjør 5 «nyhytter», 
alternativt et nytt «NFO-bygg» og 1 «nyhytte». 

 

9. Skolen 
9.1. Historikk og tallgrunnlag 

 

Ved befaringen ble det utdelt informasjon om status og prognoser for skolen. Vi får vite at 11,8% av 
befolkningen i Øvre Eiker kommune er i grunnskolealder, og blir fortalt at «man kan forvente noe 
større barneantall i et område som Ormåsen ved nybygging». Videre at «andel barn er synkende for 
barnehagebarn og elever i grunnskolen». 

På bakgrunn av de store avvikene fra barnehagekapitlene, har vi også ettergått tallene for skolen. 

Elevtallet på skolen har hatt vekst siden 2017, gitt informasjonen som er utdelt. I skrivende stund har 
vi tilgang på befolkningsrapporter kun fra og med 2019, og vi legger derfor folketallet for 2019 til 
grunn for beregningene fra årene før.  

Tabellen viser historiske tall, elevtall oppgitt fra kommunen (uavklart tidspunkt), innbyggertall og 
skolebarntall pr januar midt i skoleåret (fra befolkningsrapport): 

Årstall Elever Skolebarn  
6-12 år 

Innbyggere Andel elever Andel 
skolebarn 6-12 

2017-2018 189 Ukjent 1425 13,2% Ukjent 
2018-2019 198 195 1425 13,9% 13,7% 
2019-2020 203 212 1529 13,3% 13,9% 
2020-2021 221 209 1657 13,3% 12,6% 
2021-2022 220 232 1855 11,9% 12,5% 
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Av historieanalysen ser vi at antall barn i barneskolen er økende over tid, og at andel barn i 
barneskolen gjennom de 5 siste årene har ligget høyere enn gjennomsnittstallet for grunnskolen – i 
sin helhet – for kommunen – i sin helhet. Aldri under 12%, og langt unna gjennomsnittet for 
kommunen. 

9.2. Fremtidig behov 

9.2.1. Kommunens beregninger og anslag 

 

I prognosene fra kommunen antas det at de neste 6 årene sies det at elevtallet vil øke med 36 elever 
når B4 og B5 er ferdig utbygget. Anslaget for B4 og B5 sier at det skal finnes 48 barn i barneskolealder 
blant disse.  

 

Utsnitt 3 fra «Notat vedrørende Ormåsen, barnehagebehov og elevtallsutviklingen» 

 

Utsnitt 4 fra «Notat vedrørende Ormåsen, barnehagebehov og elevtallsutviklingen» 

 

Det fremgår ikke hvordan man har kommet frem til disse tallene, men vi finner det sannsynlig at 
kommunen her har benyttet sine vante prognoseverktøy og -metoder. 12 barn er som tryllet vekk, og 
formelen er ukjent.  
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Vi gjør derfor følgende talleksperimenter: 

B4 og B5 skal huse 165 boenheter, med 3,5 innbyggere pr boenhet, totalt 578 innbyggere. 
Resterende boenheter på B6 og B7 utgjør plass for 186 innbyggere, til sammen 764 innbyggere. 

Det er anslått hhv 15 og 48 elever blant disse gruppene, totalt 63 elever. 

Anslått økning i skolen på 36 elever utgjør 4,7% av befolkningsøkningen. 

Anslått økning i barn i skolealder utgjør 8,3% av befolkningsøkningen. 

Kommunens presentasjon av fremtidig behov ser slik ut: 

År 
oppstart 

1.tr 2.tr 3.tr 4.tr 5.tr 6.tr 7.tr Total Kl.rom 

2022 33 34 34 37 28 37 34 237 14 
2023 22 33 34 34 37 28 37 225 13 
2024 32 22 33 34 34 37 28 220 13 
2025 31 32 22 33 34 34 37 223 13 
2026 33 31 32 22 33 34 34 219 13 
 

Det er lagt til 36 elever i endelig anslag, og man ender med å bekrefte behovet for 14 klasserom ved 
Ormåsen skole. 

Her minner vi om prognosene fra 2019, som vi viste på side 4.  

 

 

9.2.2. Våre beregninger 

Vi baserer våre beregninger på de tallene vi har fått tilgang på, den utviklingen vi har sett så langt, og 
de faktiske forhold vi er kjent med i dag.  

Elevandelen blant befolkningen på Ormåsen har, med de usikkerhetene som følger av dato for 
uttrekk,  ikke vært lavere enn 11,9% de siste 5 årene. Skolebarnandelen på Ormåsen har ikke vært 
under 12,5% i samme periode. 

Dersom man legger aldersfordeling og ventet befolkningsvekst til grunn, finner vi ingen realisme i å 
anta at antall elever ved Ormåsen skole vil reduseres i overskuelig fremtid. Legger man de siste fem 
års tall til grunn, blir regnestykket slik når B4 og B5 er ferdig innflyttet:  

764 *12,5% = 96 skolebarn. (Minstevekst de siste 5 år) 

764 * 10,4% = 80 skolebarn. (middelverdi mellom grendeutvalg og kommunens anslag) 

764 * 8,3% = 64 skolebarn. (Kommunens anslag) 

Kommunens anslag er altså 36 elever. Spennende nok er 28-60 elever tryllet bort, avhengig av 
hvilken formel man legger til grunn. 
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Ett klassetrinn er beregnet å være mindre enn 28 elever om man ser bort fra befolkningsvekst. Gitt 
normalveksten for Ormåsen vil det være behov for 14 klasserom allerede fra 2024.  

Det årstrinnet med færrest elever i tabellen har 22 elever. Det utgjør ca 1,2% av dagens 
befolkningstall. Dette klassetrinnet vil, gitt at andelen barn født i samme år er statisk fremover, kreve 
to klasserom i det befolkningstallet runder ca 2250 mennesker. Da er ca 35% av B4 og B5 bebodd.  

Krysningspunktet vil avhenge av utbyggingstakt. Men når det først er krysset, vil det neppe 
noensinne være spørsmål om det er behov for 14 klasserom på Ormåsen.  

Et annet mulig tak man vil stange i, er klasserommenes størrelse, og hvor mye areal man skal/må 
beregne pr elev. Det fremkommer i våre undersøkelser at klasserom på Ormåsen ikke er egnet for 
flere enn 20 elever.  

Gitt nevnte vekst vil de første klassetrinnene krysse også denne grensen om 1-2 år. 

 

10. Konklusjon 
 

Vi finner av våre undersøkelser at det nok var klokt av planutvalget å utsette høring for 
reguleringsplanen for B4/B5 i denne omgang. Vi visste at situasjonen var kritisk, men ikke hvor kritisk 
den egentlig er. 

Ormåsen har i de siste 3 årene vokst med 30%. Barnehagen fikk sitt siste tilskudd for omtrent 10 år 
siden, og antall barn med tilhørighet her har vokst progressivt. De neste 5-6 årene, gitt at bygging av 
B4 og B5 iverksettes, vil vi se en ytterligere vekst på drøyt 41% basert på tallene fra januar 2022. 
Ormåsen har pr januar 2022 et høyere folketall enn rundt 70 av landets rundt 350 kommuner. I løpet 
av de neste årene planlegges en vekst på ytterligere ca 40%. 

Våre funn og beregninger viser en fundamental mangel på barnehageareal for å dekke det lokale 
behovet på Ormåsen. Tallgrunnlaget viser at B6/B7 neppe burde vært godkjent uten utvidelse av 
barnehagene. En videre utbyggingsplanlegging uten å ta høyde for den voldsomme veksten vi har 
hatt, og de allerede manglende barnehageplassene på Ormåsen, vil være å gjennomføre (nok) en 
planlagt fallitt for Ormåsens barn.  

De kommende årene har kommunen fokus på utenforskap. Vi stiller derfor spørsmål ved om det kan 
finnes noe verre utenforskap enn å ikke være en del av sitt eget lokalmiljø, fordi ens egen kommune 
har plassert deg i en barnehage og i et miljø langt utenfor eget hjemsted, kanskje til og med i en 
innleid barnehageplass i en nabokommune. På et politisk og administrativt vedtatt «B-lag». Hvor 
grunnlaget for din fremtidige sosiale kapital legges allerede som ettåring. 

Utfordringen er aldeles ikke ny, og oppsto ikke som høyst reell først i 2022. Drøyt 50 barn får pr nå 
ikke sitt barnehagebehov dekket i sitt eget nærmiljø. Det kan vi løse, sånn noenlunde, ved å ta i bruk 
NFO-bygget. Men da er vi knapt på «par», som vi sier her i discgolfgrenda. 

I dette dokumentet har vi ikke hensyntatt de klima- og miljømessige konsekvensene av at vi allerede i 
dag har drøyt 50 barn som må kjøres til og fra barnehage. Som kjent har vi ikke all verdens 
kollektivtilbud her, og det vil i alle tilfeller være å regne som svært usannsynlig at et kollektivtilbud 
tilpasset 50 forskjellige behov skal dekkes på kort eller lang sikt. 50 ekstra privatbilerturer, to ganger 
om dagen, har også en kostnad. Dette tallet kan ventes å øke til det dobbelte innen B4 og B5 er 
ferdig. 

Vi gjør oppmerksom på at vi her ikke har hensyntatt de ansattes behov for møte- og hvilerom, ei 
heller deres behov for garderobeareal.  
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Kommunens oppfatning av at man har ryggen fri sett opp mot sentrale forskrifter om «full 
barnehagedekning» er kjent. Det ser fint ut på papiret, men holder ikke for «B-laget» på Ormåsen.  

I skolen vurderes modulbygg. Risikoen med et «midlertidig» modulbygg er at det like fullt blir en 
permanent løsning på sikt. Alle tall peker mot behov for 14 klasserom, og ingen ting tyder på at 
behovet vil reduseres over tid. Midlertidigheten i dette forslaget stiller svakt mot vekstraten på 
Ormåsen. 

Det understrekes at Ormåsen grendeutvalg ikke på noe som helst måte støtter eller forfekter tanke 
om å redusere antall barnehageplasser på Ormåsen basert på arealtallene som fremkommer. 

 

11. Anbefaling 
 

Vår nåværende anbefaling til planutvalget er følgende:  

I planene for utbygging av B4 og B5 må det forutsettes at dagens barnehagebehov på Ormåsen er 
dekket lokalt, og at det i reguleringsplanen inkluderes løsning som dekker forespeilet behov for B4 og 
B5. Rekkefølgebestemmelsene bør kreve at eksisterende mangel på lokale barnehageplasser er løst, 
og at det planlegges et tilstrekkelig antall nye tilgjengelige plasser i henhold til faktiske forhold, ikke 
bare vage anslag og stadig underskalering basert på generelle prognoser uten særlig lokal 
virkelighetsforankring.  

Et eventuelt overskudd på plasser på Ormåsen kan gjerne benyttes som kommunens ryggdekning for 
sentrale krav i fremtiden, inntil man begynner å se på de to neste feltene som ligger klar i de 
overordnede planene.  

For skolens del bør man se bort fra alle «midlertidige» løsninger, og fokusere på de løsningene som 
medfører en permanent utbygging/utvidelse av eksisterende bygningsmasse.  

NFO må nå inn i skolearealet. Dette vil være en merkbar reduksjon i kvaliteten på NFO-tilbudet. I 
samme plan kan man også gjenopprette skaden som oppstår ved at NFO-bygget forsvinner til 
barnehagebruk. Vil det da være nok plass til barna, og hvordan vil dette se ut etter at veksten med B4 
og B5 er oppnådd? Hva med neste trinn? 

Disse elementene må etter vårt syn også finne sin plass i de overordnede planene for videre 
utbygging av Ormåsen. I den grad det ikke finnes vilje eller handlekraft til å utbedre situasjonen, så er 
det uansett på sin plass å påpeke at situasjonen finner sted. Man gjør da et bevisst og kvalifisert valg 
for å opprettholde og eskalere situasjonen.  

Vi ser frem til ny høringsrunde. Beregningene og anbefalingen vil, muligens revidert, ligge til grunn 
for deler av vårt høringssvar. 

 

For Ormåsen Grendeutvalg, 

 

Tommy Karlsen 
Leder 


